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KTÓRYŚ ZA NAS CIERPIAŁ RANY,
JEZU CHRYSTE ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
Środą Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post, który poprzez Post, Modlitwę i Jałmużnę, pomaga nam opanować ciało,
aby duszę przygotować na spotkanie z Panem. Każdego tygodnia gromadzimy się na Gorzkich Żalach (po Sumie) i Drodze
Krzyżowej (piątek godz. 16.15), aby rozważać mękę Pana Jezusa.
18-20 marca to czas Rekolekcji, Spowiedzi świętej, Eucharystii i Słuchania Słowa Bożego.
19 Marca Spowiedź
29 Marca 2018 godz. 18.00 Wielki Czwartek
30 Marca 2018 godz. 18.00 Liturgia Wielkiego Piątku
31 Marca 2018 godz. 19.00 Liturgia Wielkiej Soboty
Święte Tryduum Paschalne przygotowuje nas bezpośrednio do Wielkanocy. Nie ma Radości poranka wielkanocnego bez
męki Jezusa, Drogi krzyżowej i naszego w nich udziału.
Ks. Grzegorz

GORZKIE

ŻA L E

W Wielkim Poście śp. ks. Jan Borończyk wspominał o niezwykłym charakterze tego nabożeństwa i zachęcał młodzież
do podjęcia tej formy modlitwy. Podkreślał, że powstały w Polsce, w naszym kraju kontynuowana jest tradycja ich śpiewania
i razem z emigrującymi Polakami dotarła do wielu zakątków globu. W okresie zaborów ich polski charakter i język były punktem oporu przed rusyfikacją i germanizacją. Ten zbiór pieśni o męce Pańskiej zawdzięczamy XVII- wiecznym grupom modlitewnym mieszczan i magnaterii. Jedno z nich, Bractwo św. Rocha przy kościele Księży Misjonarzy Świętego Krzyża w Warszawie prowadzące działalność charytatywną i modlitewną popadło w spór o pierwszeństwo organizowania procesji pasyjnych.
Przełożony, ks. Michał Tarło, zakazał bractwu udziału w procesjach i to stało się impulsem do napisania nabożeństwa przez
opiekuna, ks. Wawrzyńca Stanisława Bennika. Tekst powstał w Baroku, kiedy w Rzeczpospolitej nastąpił rozkwit muzyki o charakterze sakralnym, a epoka skłaniała do rozważania tematu przemijania i śmierci. Wydany drukiem,, Snopek Myrry z Ogroda
Gethsemańskiego, albo żałosne Gorzkie Męki Syna Bożego(...) rozpamiętywanie” po raz pierwszy odprawiono w pierwszą
niedzielę Wielkiego Postu, 13 marca 1707 r., w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Nazwa zaczerpnięta została od mirry,
daru jaki mędrcy złożyli Jezusowi, a która była zapowiedzią męki i śmierci. Z czasem przyjęła się nazwa nawiązująca do pierwszych słów ,,Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie”. Nabożeństwo zyskało akceptację papieża i bardzo szybko
rozpowszechniło się w ponad 20 seminariach w Polsce prowadzonych przez Księży Misjonarzy. Klerycy po święceniach wprowadzali je w swoich parafiach. Wyjątkowy charakter nabożeństwa podkreślało wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz
kazanie pasyjne. Opis przeżyć torturowanego Jezusa podczas biczowania, upokorzenia jakich doznawał od żołnierzy i tłumu
oraz ukrzyżowanie nawiązują do Psalmu 22 i Pieśni o Cierpiącym Słudze Jahwe z Księgi Proroka Izajasza. Pieśni pasyjne, lamenty i płacze oparte są na schemacie Jutrzni z modlitwy brewiarzowej. Podzielone są na elementy stałej pobudki wprowadzającej
w rozważanie męki Pańskiej, hymn, lament duszy nad cierpiącym Chrystusem i rozmowę duszy z Matką Bożą. Treść oparta na
ewangelicznym opisie męki podzielona jest na trzy wersje cykliczne od osądzenia Jezusa po Jego śmierć na krzyżu. Maryja, tak
ważna w nabożeństwie, jest nie tylko pośredniczką cierpiącą z Synem ale utożsamia się z duszami ludzkimi, które są bezradne
wobec swoich grzechów, potrzebują nawrócenia i pragną pojednania z Bogiem. Gorzkie żale odprawiane w niedzielę to bardzo
dogodny termin. Mamy czas wolny i może warto odkryć, a może warto powrócić do nich i przyjąć je jako postanowienie wielkopostne.
D.W.K.

Święty
przypomina …

Człowiek świadomy swej tożsamości płynącej z wiary, z chrześcijańskiej
kultury, dziedzictwa ojców i dziadów, zachowa swą godność,
znajdzie poszanowanie.
Jan Paweł II 16.11.1980r.

Wspomnienie o Ks. Janie Mazurkiewiczu
W dniu 02 lutego 2018r. tj. w święto Ofiarowania Pańskiego ( Matki Bożej Gromnicznej) o godz: 21:15 (po Apelu Jasnogórskim) odszedł „do lepszego życia”,
do Domu naszego Ojca, Ks. Kanonik Jan Mazurkiewicz, kapłan naszej diecezji radomskiej, który po zakończeniu pracy duszpasterskiej zamieszkał w Domu
Księży Seniorów w Sandomierzu.
Śp. Ks. Kan. Jan Mazurkiewicz urodził się 03 lipca 1925 roku w Wąchocku. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1952 r. Po święceniach pracował jako
wikariusz na placówkach: Wysoka, Radoszyce, Żarnów. Na stanowisku proboszcza posługę duszpasterską pełnił w parafiach: Zachorzów (1960-1965),
Bedlno (1965-1979), Osiek (1979-1985), Bedlno (1985-1996).
Bedlno, to rodzinna parafia naszego śp. Ks. Proboszcza Jana Borończyka i dlatego Ks. Kan. był wieloletnim przyjacielem Ks. Jana Borończyka. To za jego
probostwa w Bedlnie „narodziło się” powołanie do służby Bogu w Ks. Borończyku, a potem już jako Pasterze Kościoła spotykali się w naszej parafii, gdzie
proboszczem i budowniczym został Ks. Jan Borończyk. Po jego śmierci Ks. Mazurkiewicz nadal pozostał (już za Ks. Prob. Sylwestra Chodyry) częstym
gościem parafii M.B.Cz. w Starachowicach Ks. Sylwester Chodyra (obecne Proboszcz w Rzeczniowie) do końca odwiedzał śp. Ks. Mazurkiewicza w Domu
Seniorów. Również przez ostatnie trzy tygodnie pobytu w szpitalu, gdzie Ks. Kanonik trafił po wylewie.
Kapłan był Patriotą, doskonałym znawcą historii oraz dobrym politykiem opowiadającym się zawsze po stronie prawdy i Ojczyzny. Znany z dobrej pamięci i
długich kazań, (być może, niektórych słuchaczy wręcz nużyły?...) Wielokrotnie podczas głoszonych homilii, przypominał „ciągle na nowo” historyczno – polityczne dzieje Polski i świata, nakładając przy tym nacisk na zło i historyczną nieprawdę’’, dając przy tym doskonałą lekcję historii, którą pamiętamy do dziś.
W wielu aspektach „korygowana„ jest ona na naszych oczach. Można dziś śmiało „wnioskować”, że charyzma: wymagającego Pasterza, jakim był Ks.
Mazurkiewicz, przyczyniła się do prawdziwego, stawiającego sobie, wysoko poprzeczkę, powołania Księdza Borończyka a jednocześnie daru dla naszej
wspólnoty na Łazach do budowania duchowego i materialnego Kościoła, ukształtowanego wcześniej „ pewną i stanowczą ręką” Ojca duchownego i nauczyciela Ewangelii Chrystusowej: Ks. Kan.. J. Mazurkiewicza.
Uroczystości pogrzebowe wraz z Mszą św. odbyły się 7 lutego 2018 r. w kościele pw. św. Pawła Apostoła w Sandomierzu. Po Mszy św. ciało księdza spoczęło w grobowcu Księży Emerytów na cmentarzu parafialnym w miejscu, gdzie spoczywa (znany nam ) zmarły 19.03.2003r Ks. Kanonik Jan Oktobrowicz. W naszej wspólnocie Msza Św. w intencji śp. Ks. Mazurkiewicza odbyła się w POPIELEC (14 lutego o godz:10:00)
Polecajmy Bożemu Miłosierdziu zmarłego kapłana, który zmarł w 66 roku kapłaństwa i 93 roku życia. Niech Niepokalana Matka Miłosierdzia zaprowadzi Go
do „RAJU”… Pokój jego duszy… Zdrowaś Maryjo ….
Zofia Falkiewicz

Obchody Światowego Dnia Chorego
Obchody Światowego Dnia Chorego corocznie przypadają 11 lutego. Święto zostało ustanowione przez Jana Pawła II w 1992 roku w 75 rocznicę
objawień fatimskich i w 11 rocznicę zamachu dokonanego na papieża przez Ali Agce. Problem choroby towarzyszy ludzkości od pierwszych rodziców już od momentu popełnienia grzechu pierworodnego przez Adama i Ewę. Cierpienie człowieka ma aspekt nie tylko fizyczny, ale również
psychiczny. Choroba zawsze jest złem, ponieważ niszczy ciało oraz duszę, które są świątynią Ducha Świętego. Bóg kocha człowieka i w wielu
miejscach w Piśmie Świętym przedstawiony jest jako Uzdrowiciel. Szczególną rolę cierpienie odgrywa w Wielkim Poście. Śmierć oraz zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest tożsame z uzdrowieniem i przebaczeniem grzechów. Pismo Święte mówi: " Lecz on nasze choroby nosił, nasze
cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za
winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni." Żadne uzdrowienie nie może mieć miejsca bez woli człowieka. Obojętnie, czy jest to uzdrowienie fizyczne, czy duchowe. "Każde Królestwo skłócone wewnętrzne pustoszeje", dlatego warto otworzyć się na
działanie Ducha Świętego szczególnie w okresie Wielkiego Postu. Wiele chorób, przynajmniej tych, na które możemy mieć wpływ, zaczyna się
w naszym sercu i głowie. Warto oczyścić się ze złych myśli i czynów i dostrzec iskierkę dobra w drugim człowieku. "Pan oddali od ciebie wszelką
chorobę, nie ześle na ciebie żadnej ze zgubnych plag egipskich, których byłeś świadkiem, a ześle je na wszystkich, którzy cię nienawidzą." Potęga
miłości zwycięża zło. Warto o tym pamiętać.

Błogosławieństwa dla ks. Proboszcza
We wtorkowe popołudnie 13 lutego, spotkaliśmy się na Mszy Św.
sprawowanej w specjalnej urodzinowo — imieninowej intencji. Przedstawiciele grup parafialnych, Parafianie oraz goście modlili się o szczególne dary dla księdza Proboszcza, a
składane pod koniec Mszy Św. życzenia były okazją do ich podkreślenia.
Jako Zespół „Zwiastuna” życzymy
Ci księże Grzegorzu, aby dobry Bóg
zawsze błogosławił Ci na niełatwej
drodze kapłańskiego życia.
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Od lewej:
1.
Bł. Bernardyna Jabłońska
2.
Św. Jan Bosko
3.
Św. Joanna Beretta Molla
4.
Św. o. Rafał Kalinowski
5.
Św. o. Pio
6.
Św. s. Faustyna
7.
Św. Stanisław Kostka
8.
Św. Wincenty Kadłubek
9.
Św. Kazimierz
10.
Św. Kinga
11.
Św. Dominik
12.
Św. Jan od Krzyża

Parafia jakiej nie znamy
Chyba mało kto wie, ilu mamy świętych. Znacznie łatwiejsze
wydaje się pytanie: ilu mamy świętych w prezbiterium naszego kościoła? Oczywiście łatwo ich policzyć. Znacznie większym wyzwaniem jest wymienić ich z imienia. Dziś pierwsza
część naszych „ołtarzowych” świętych. Siedząc w ławkach,
pewnie nie zawsze dostrzegamy piękną polichromię jaka
zdobi górną część prezbiterium. Warto się jej przyjrzeć
z bliska i rozszyfrować znane postacie tych, które zapisały się
w świętości Kościoła.
P.P.

KU NIEPODLEGŁOŚCI cz.4 – Legiony i POW
Z inicjatywy Juliusza Leo, 16 VIII 1914 r. w Krakowie powstał Naczelny Komitet Narodowy (NKN)
uznany przez władze austriackie za ,,najwyższą instancją w zakresie wojskowej i politycznej organizacji zbrojnych sił polskich”. Kierownictwo Departamentu Wojskowego objęli Władysław Sikorski
w Krakowie, Aleksander Skarbek we Lwowie. W skład komitetu weszli przedstawiciele 11 partii
politycznych z Galicji i 5 z Królestwa- zwolennicy i przeciwnicy polityczni Piłsudskiego. Połączone
formacje zbrojne od tej chwili występowały jako Legiony Polskie pod austriackim zwierzchnictwem
wojskowym. Ta zależność od zaborcy bardzo rozczarowała Piłsudskiego, który był przeciwnikiem
Legionów jako formacji ,,Landsturmu” z polskimi dowódcami i generałami armii austriackiej. Jedyne, na co udzielono zgody, to polskie odznaki wojskowe, umundurowanie i komendę. Józef Piłsudski został dowódca I Brygady Legionów Polskich Armii Austro-Węgier, a Władysław Sikorski kierownikiem Departamentu Wojskowego NKN. Legiony były słabo wyposażone i źle uzbrojone. Na
początku uformowano trzy pułki, a pod koniec 1915 r. walczyły w trzech brygadach na ternie
Węgier, w Karpatach Wschodnich i Beskidach, docierając aż do Dniestru. Wobec dużej zależności
Legionów od władz austriackich, Piłsudski rozwijał utworzoną jesienią 1914 r. Polską Organizację
Wojskową (POW). Formacja była ściśle zakonspirowana i skierowana głównie przeciw Rosji.
Jej komendantem był na początku por. Tadeusz Żuliński, potem kpt. Stefan de Castenedolo Kasprzycki. Faktycznie wszystkie decyzje należały jednak do Piłsudskiego. POW była całkowicie niezależna i dzieliła się na dwie formacje – Służbę Czynną i Rezerwę. Szkoliła oficerów i podoficerów,
którzy stanowili w okresie międzywojennym trzon Wojska Polskiego. Organem prasowym było pismo „Rząd i Wojsko”, redagowane przez Adama Skwarczyńskiego i Tadeusza Hołówkę. Organizacja pozostała zakonspirowana i żaden obcy wywiad nie wniknął do niej. Miała być siłą, która podejmie walkę w chwili, gdy decydować się będą losy niepodległości Polski. Pod koniec 1914 r. utworzono podległy komendantowi POW Oddział Lotny, którego zadaniem było prowadzenie akcji dywersyjnych i sabotażu na tyłach wojsk rosyjskich. Pierwszą akcją było wysadzenie torów pomiędzy
Dworcem Gdańskim i Wileńskim w Warszawie.
F.K.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Św. Jan Kanty
Św. Teresa Wielka
O. Honorat Koźmiński
Św. Józef Sebastian Pelczar
Św. Brat Albert
Św. Teresa od Dzieciątka
Jezus
Św. Jan z Dukli
Św. Katarzyna Sienieńska
Bł. o. Rafał Chyliński
Św. Maria Magdalena
Po prawej

Wierni naszej wspólnoty parafialnej, 23 lutego
wzięli udział w Apelu O. Św. Franciszka - o DZIEŃ
POSTU i modlitwy o pokój.
Przyszliśmy na Modlitwę Koronką do B. Miłosierdzia
i na Drogę Krzyżową oraz na Eucharystię, aby rządzący PAŃSTWAMI zaprzestali zbrojeń, a na bazie wzajemnych negocjacji i porozumień zaprzestali wojen
(tam gdzie już one trwają) i za cenę kompromisu dążyli do POKOJU i suwerenności oraz poszanowania
każdego życia, a nabyte dobra wykorzystywali dla
potrzebujących wsparcia i pomocy państwa, szczególnie na rzecz osób głodujących i cierpiących...
BOŻE ulituj się i spójrz na ludzkość oczami Miłosiernego Ojca przez zakrwawione Oblicze Syna i zawróć
niepohamowane zło i nienawiść ! Spraw, aby każdy
mógł się czuć bezpiecznie na TEJ ziemi, każdy
w SWOJEJ Ojczyźnie. Amen.
Rycerstwo Niepokalanej, Róże R. parafianie

Cofnijmy wskazówki zegara....
W niedzielę, 5 marca 1989 roku, na Mszy Św. o godzinie
10.45 uczniowie przygotowujący się do I Komunii Św.
otrzymali poświęcone książeczki do nabożeństwa.
Wieczorem o godzinie 18.00 odbyło się spotkanie rodzin
pragnących naśladować Rodzinę z Nazaretu.
Kronika parafialna...
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Pan Bóg w nocy nie śpi

Zwiastun

To była propozycja dla mężczyzn. Zamiast siedzieć w ławce kościelnej i słuchać rozważań Drogi Krzyżowej, wbij się w mocne buty i idź
w noc. Idź w milczeniu, bez względu na pogodę. Idź 30, 40 kilometrów,
a może więcej, aż do bólu, który poza modlitwą ofiarujesz Bogu.
Na tydzień, dwa tygodnie przed Wielkanocą nie tylko mężczyźni, kobiety również, ruszają na nocne rozważania Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.
W ubiegłym roku ze Starachowic, z Kościoła pw. Matki Bożej Nieostającej Pomocy dwie trasy prowadziły na Święty Krzyż. Poszedłem i ja.
Idąc samotnie nocą, rozważając kolejne stacje drogi krzyżowej jest się
prawdziwie bliżej Boga. Jest w tym coś niepojętego.
Moja samotna wędrówka ze Starachowic do Bodzentyna zapadła mi
mocno w myśli. W Bodzentynie przyłączyli się do mnie moja żona Lila
Jesteśmy Stowarzyszeniem ,które istnieje już ponad 10lat.Do listopada oraz Wojtek wraz z dwoma kuzynami. Dalsza droga przez Świętą Kata2017r byliśmy oddziałem Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnospraw- rzynę, Łysicę, gdy mijaliśmy się z innymi uczestnikami EDK, dała mi
nych Diecezji Radomskiej w Starachowicach. Wtedy to na mocy dekretu
zupełnie inne doznania. Wtedy trudno było już skupić się na sobie, że
L.dz.1302/17 Biskupa Ordynariusza Diecezji Radomskiej Henryka Tomaidziesz otulony ramionami Boga. Mimo tego cieszy cię widok ludzi posika staliśmy się odrębną jednostką pod nazwą Katolickie Stowarzyszenie
dobnych do ciebie wędrujących w poszukiwaniu śladów Jezusa.
Niepełnosprawnych Świetlica " Motylkowe Wzgórze". Naszym asystentem
Miesiąc później w piątek przed weekendem majowym postanowiłem
kościelnym i opiekunem duchowym jest proboszcz Parafii Matki Boskiej
pójść po raz kolejny samotnie na drogę krzyżową, na trasie miała dołąCzęstochowskiej - ks. Grzegorz Roszczyk. Świetlica na której odbywają
czyć do mnie Lila. Był to kolejny dzień opadów deszczu. Ruszyłem
się zajęcia mieści się na ul. Moniuszki 58.
o 17:00 z minutami z Nowej Słupi, przez Święty Krzyż dalej w kierunku
Naszymi podopiecznymi są osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz
Świętej Katarzyny. Gdy wszedłem w ścieżkę leśną za Hutą zrzuciłem
ruchowo, m.in. osoby z Zespołem Downa, Zespołem Aspergera, autyści,
pelerynę, a wyciągnąłem kije walking-owe, pomagały iść w wodzie
osoby z dysfunkcją narządu mowy, wzroku oraz z porażeniem mózgowym
i błocie. Przy trzeciej stacji padło pytanie "Czy jesteś przekonany, że
czterokończynowym. Na świetlicy odbywają się zajęcia manualne, ruchoukończysz tę trasę EDK?". Z Kakonina szedłem już po ciemku. Padał
we, taneczne, kulinarne. W ramach zajęć ruchowych świetlica organizuje
deszcz ze śniegiem, widoczność spadła do mniej niż 10 m, marsz utruddwa razy w miesiącu wyjścia na basen - sobota , w godz. 9.00- 11.00
niała woda płynąca wąwozami drogi. Co jakiś czas gubiłem się, lądując
oraz raz w miesiącu kręgle w kręgielni " Atlantyda" - środa, w godz. 16.0018.00. Wszystko pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli i wolontariu- w krzakach. Mimo to szczęśliwie dotarłem do kapliczki Świętego Mikoszy, którymi często są rodzice i opiekunowie. Podopieczni wykonują róż- łaja. Kubek herbaty, dwa kęsy chleba i czekolada na wzmocnienie. Stacja
ne prace, biorą udział w konkursach i przeglądach artystycznych przezna- piąta i idę w ciemność. Zanim doszedłem do Łysicy znów kilka razy
czonych dla osób niepełnosprawnych. Współpracujemy ze Specjalnym schodziłem z prowadzącego mnie szlaku. Gdy w końcu dotarłem do
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Warsztatami Terapii Zajęciowej gołoborza, nie widziałem w ciemności i mgłach stojącego pośród głazów
w Kałkowie-Godowie oraz Stowarzyszeniem "ROMI", które skupia osoby krzyża. Samotny, odpuściłem rozważania kolejnej stacji myśląc, że zrobię to pod daszkiem kapliczki Świętego Franciszka, razem z Lilą, gdzie
najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym.
Wspólnie organizujemy różne imprezy, zabawy, wycieczki, Dni Godności na mnie już czekała.
Po paru minutach skutecznie zgubiłem ścieżkę. Szedłem z kompasem
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
w
ręku przez Puszczę Jodłową. Lili mówiłem przez telefon, zgodnie
Środki na działalność pozyskujemy z konkursów ofert w Starostwie
z prawdą, że schodzę z Łysicy: "Czekaj na mnie przy kapliczce".
Powiatowym i Urzędzie Miasta oraz z PFRON-u.
Człowiek zagubiony w ciemności... Jaka przenośnia! Nie kompas
Również środki pozyskane ze sprzedaży naszych prac, np. dekoracji
w ręku ... a Biblia! Nie światło latarki ... a Światłość Boża wokół mnie!
świątecznych przeznaczamy na naszą działalność.
Obecnie zbieramy fundusze na "WAKACJE MARZEŃ"- wyjazd naszych Droga Krzyżowa moja.
Gdy wyszedłem z puszczy na asfaltową drogę w Świętej Katarzynie
podopiecznych nad morze.
Zapraszamy do naszego Stowarzyszenia i na świetlicę nie tylko osoby zrozumiałem, że doświadczyłem bliskości Jezusa, że wystarczyło te 23
niepełnosprawne. Każdy będzie mile widziany, i dla każdego znajdzie się kilometry w deszczu i poniewierce. Dziesięć minut później Lila była przy
mnie. Szliśmy dalej do Starachowic, ale przemoczony opadałem z sił.
jakieś zajęcie.
Wszystkie informacje o nas można uzyskać na naszej stronie internetowej Dobrze mieć przyjaciół wokół siebie. O 23:30 Wojtek przyjechał swoim
oraz u Prezes Stowarzyszenia Pani Kingi Prostak tel. 504 787 352 oraz samochodem i zabrał nas do domu.
Z końcem września wybrałem się po raz trzeci na Ekstremalną Drogę
u ks. Grzegorza.
Krzyżową,
tym razem z moim synem Mikołajem. Po Mszy Świętej
Serdecznie zapraszamy!!!
w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego, ruszyliśmy pieszo
o 18:00 trasą przez Polanę Langiewicza, Wykus, Bodzentyn, Świętą
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica Katarzynę na Święty Krzyż. Rozważania Drogi Krzyżowej czytaliśmy
"MOTYLKOWE WZGÓRZE" serdecznie dziękuje wszyst- głośno, razem odmawialiśmy modlitwy, czasem coś komentowałem.
kim, którzy wsparli i zakupili nasze ozdoby przed Świętami Cieszyło mnie bardzo, że idzie ze mną syn. Byliśmy razem: ojciec i syn.
Byliśmy razem w modlitwie, w podejmowanym wysiłku kolejnego kroBożego Narodzenia. Zapraszamy do zakupów stroików
ku, w rozważaniach o męce Chrystusowej, w bólu zatartej skóry,
wielkanocnych. Będziemy już od początku marca, w nie- w dreszczach ogarniającego zimna, w nadziei, że wytrwamy i w satysfakdziele, po każdej Mszy Świętej. Zebrane pieniążki przezna- cji, że spędzamy dobrze ten czas.
czymy na wakacje dla naszych podopiecznych.
Ostatnią stację drogi krzyżowej rozważaliśmy rankiem, po blisko 14
Stowarzyszenie składa podziękowania dla Ks. Grzegorza godzinach marszu, w pustej o tej porze Kaplicy Relikwii Drzewa Krzyża
Świętego.
za pomoc w tym zakresie.
Robert

Adres: Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Starachowicach
Starachowice 27-200 , Al. Najświętszej Maryi Panny 7
Str.internetowa: www.parafialazy.cba.pl
E-mail: lazy@poczta.onet.pl
Nr konta: 35 2030 0045 1110 0000 0164 0230
NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/pages/Parafia-pw-MatkiBoskiej-Częstochowskiej-w Starachowicach/579311342087755
tel. kancelarii parafialnej — 500 152 994

Motylkowe Wzgórze

HUMOR
– Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do szkoły i pani
za karę wysłała go do domu!
– I co, pomogło?
– Tak, dzisiaj prawie cała klasa przyszła brudna.
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